Metinio veiklos vertinimo pokalbio
su darbuotoju tvarkos aprašo
Priedas Nr.4
ORIENTACINIAI METINIO VERTINAMOJO VEIKLOS POKALBIO KLAUSIMAI
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I DALIS
PRAĖJUSIO LAIKOTARPIO TIKSLAI (UŽDUOTYS)
Koks buvo Jūsų tikslas?
Kaip vertinate savo rezultatą?
Kokiais faktais, argumentais remiatės, vertindamas savo rezultatą?
Kai galvojate apie savo veiklą pernai, kuo didžiuojatės, o dėl ko nesmagu?
Ko pasimokėte iš šios veiklos?
Kokių pasiūlymų turite mūsų komandai?
Kokias kompetencijas panaudojate, kuo prisidėjote?
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II DALIS
BŪSIMO (ATEINANČIO) LAIKOTARPIO TIKSLAI (UŽDUOTYS)
Ko Jums reikia, kad rezultatai augtų ir toliau?
Už ką norite būti atsakingas šiame projekte?
Kokias kompetencijas panaudojote, kuo prisidėjote?
Kokių užduočių nenorite daryti? Kas turi pasikeisti, kad galėtumėte jas įvykdyti?
Kas galėtų Jums padėti?
Kokios pagalbos iš manęs (vadovo) Jums reikia?
Ką manote apie šį tikslą? Kuo jis Jums galėtų būti naudingas?
Kokia šio tikslo prasmė Jums asmeniškai/kitiems žmonėms ar mūsų organizacijai?
Kaip vertinate ateinančių metų tikslus ir kaip galite prie jų prisidėti?
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III DALIS
ASMENINIAI TOBULINIMOSI TIKSLAI
Kokias geras kolegų iniciatyvas ir pasiekimus pastebėjote?
Kokias geras iniciatyvas pastebėjote kitur ir ką galime pritaikyti mūsų organizacijoje/savo veikloje?
Kokių kompetencijų savo darbe nepanaudojate?
Ką naujo norite išmokti?
Kokius įgūdžius norite patobulinti?
Kuo galėtumėt praturtinti savo žinių krepšelį?
Kokiomis žiniomis, patirtimi galėtumėte pasidalinti?
Kokią pridėtinę vertę organizacijai gali sukurti mūsų komanda? Kas galėtų tai padaryti? Kokių
įgūdžių tam reiktų?
IV DALIS
DARBUOTOJO PERSPEKTYVOS APTARIMAS
Kaip vertinate savo veiklą?
Ko reikia, kad rezultatai augtų ir toliau?
Kas darbe džiugina? Kas „veža“?
Kas erzina, trukdo?
Kokios užduotys, darbai neleidžia miegoti arba verčia stryktelėti iš lovos?
Ką gaunate šiame darbe (be atlyginimo)?
Kaip jaučiatės šioje organizacijoje?
Kas mano (vadovo) darbe, padalinio/skyriaus/organizacijos veikloje galėtų būti kitaip?
Kokių pasiūlymų turite mūsų komandai/organizacijai?

